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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۲۲/۸۰/۲۰۲۰                                                                             ینیحس رفعت

 ستین »هنر«  یپارس شعر یوقت

 .کمتربودند نیاز سن یی. آنها کارهامینما  یوجروبحث نم دگرجدل   نیپس انیدرسال
  نیا ،ام که تا دم مرگ وستهیپ ،یریپندارها، بااستوار ودل یآخر،ببرخ یسالها یدوراِن شب ها روزها  نیمگردر

 .ستیز خواهند ،بامن پنداشت ها،
 :من  یبرداشت ها نیاز یشمار 
 .کی

نداشته است وحتا   یوهنر یو اجتماع یسود فرهنگ  چیه یپارس کیاز شاعران کالس  یتعداد یو نبودن شعرها بودن
 کی یلسان پارس  یایگذشته جغراف خیتار یبرگه ها یرا از البالآنها  نیدواو و نهایبودن و نبودن خود آنان. نام ا

 .ستین یسوگ و یودرد ییخال زیخود آنان ن م. نبودن نادیآ ینم دیبزرگ پد ایکوچک  یگاه یته چیه د،یسو نه
 هیو خمر سیشاعران مداح وهجونو و یریپنجش یوجود  یدر یح ،یلیهللا خل لیخل ،ی عنصر ،یمنوچهر ،یقاآن اگر
 .دی آ یم دیپد یگاه یخال یچ نباشند، یپارس اتیدرادب گرید یسرا

 .ستی}هنر{ ن   یشرابخواره گ و هجو یازبرا ستم و و دادگریمدح ب یشعربرا
  یبرا و یهجو و یمدح شود. اشعار یم انینما یاجتماع /یادب یبایدرخشش ز و امدیپ با کار سترگ مگر کی  تنها

 یب ستمگران و  یمال هیبخشش، خا یبرا یادب یگر ییگدا .شودیکم م ریتزو و  ایساخته شده از ر ،یشرابخوار
 .رود یم انیازم یفرهنگان اندک

 .دو
  رییمعا  با گانهی وب  یخرد یبا ب ،یاریشاعران بس ینکوهش بانوان، سوگ مندانه ازسو فراوان در یلیخ یشعرها

 ،یجام ،ییسنا ،یخاقان ،یسعد ،یوم ن ی) جالل الد ینامبرداران شعرپارس یاز سو تیمدن ادب و فرهنگ و
 .( ساخته شده استگرید یاریبس و یبلخ ناصرخسرو

 :دیگو یووقاحت م یابله با آموخته است، یرا ازو کویون دهیزپسندیدرباره مادرش که همه چ یفردوس
 واژدها هردو در خاک به  زن

 دو نا پاک به نیپاک ز جهان
 قباد یخوش گفت شاه جهان ک چه
 باد کیبه هرچه زن ن نینفر که

 ی ه کاستهم دیزن آ زکار
 کو زمادر نزاد  یزن خجسته

 هنر  کیبس بود  نیرا هم زنان
 نر رانیش ندیوزا نندینش

=== 
 :شدیاند یابلهانه م نیخواهرخود چن یبرا یتوس یاسد و

 وبازور ودست ریهرچه دل زن
 مرد است هرچه که هست مین همان
 چون درختند سبز آشکار  زنان

 ازنهان زهر دارند ومار یول
… 

 :دینما یم نی! کامل!خوانندش،درمورد همسرش چن مِ ی که حک  یغزنو ییسنا واستدالل
 زن؟  یدان ستیزچ اشتقاقش

 قحبه را بزور بزن  نیا یعنی
= 

 مشورت بازن یکرد چو
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 نادان  یآن کن ا خالف
= 

 مرد همراه است ریبا ش حمله
 کار زنست وروباه است  لهیح
= 
 منیزن مشو ا یها یبد از
 چه از آسمان نزول کند گر

/ 
 کند یسنگسارم نیخراسان!ناصرخسرو بانوان راچن حجت

: 
 گفتار زنان هرگز مکن کار  به

 مرده پندار یرا تاتوان زنان
 نندیچون ناقصان عقل ود زنان
 نند؟یمردان ره آنان گز چرا

=== 
 میوزر وس ریزنان است حر بیوز وریز

 ب یوز وری بجز علم وخرد ز ستیرا ن مرد
== 
 :دینما یم یمعرف نینموده اند مادرش را چن زقلمدادی ! ن میرا که موالنا!!وحک  یجام
 ده یچپ شد آفر یاز پهلو زن
 دهیهرگز ند یاز چپ راست کس

===== 
،  ندیگو یهم م یراقرآن لسان پهلو یو یمثنو و ،شمارند یکه خداوندگار!!!ش م ،یبلخ  نیموالنا! جالل الد شهءیاند

 :باشد یم نیزنان چن رامونیدرپ
 ان یع ینیکه در جهان ب هربال
 ان یزن اندر م یاز شوم هست
 خودرا زن شناس وزان بتر  نفس
 که زن جزء است ونفس کل بشر زان

 ی کنی با نفس خود گرم مشورت
 ی کن خالف آن دن دیگو هرچه

== 
 که زن بر عاقالن  غمبریپ  گفت

 سخت وبر صاحبدالن  دیآ غالب
 شوند رهیبر عاقالن چ باززن

 سرند رهیتند وبس خ شانیکه ا زان
== 
 ر یست مصطفا که ززن مشورت مگ  گفته

 نفس ما زنست اگرچه که زاهده ست نیا
= 

 افسانه کرد  سیبا آدم ابل چند
 حوا گفتش بخور ، آنگاه خورد چون

 خون در جهان ظلم وداد  نیاول
 بهر زن فتاد  لیکف قاب از
= 

 گام  لیمکر وح یدرواد مزن
 تو دردام  یاز َمکِر زنان افت که
= 
 زن را نگاه نتوان کرد چیه

 در پناه نتوان کرد یوزبد
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 شانست یا اری سیکه ابل زان
 شانست یسبب مکر کار ا زان

. 
 :باره به خود گفته ام که  نیدر من

است   تیبا واقع گانهیب نیدرباره مادر/خواهر/دختر/همسر شان چن یته انیم گانِ یما یب نیراتفک  وهءیکه ش یهنگام
 !!!وهنرخواهدبود قتیباحق  گانهیچقدر ب یاجتماع یوانسان وزندگ دگاریوآفر ناتیوکا یدرموردهست ماروتلخ،یوب
. 

  حافظ !{بی}لسان الغ ،یروم نی }موالنا!{ جالل الد ،یو سطح دانش محدود  و یآگاه چهیدر از
 :!!اتفاق افتاده است نیچن  ناتی کا نشی،آفریو}موالنا!{جام

 :یبلخ نیاز پنداشت جالل الد نشیآفر  قصه
  مــوجــي ز بــحـــر المكان آمــد پــدیــد  ناگهان

 دیهمه شور و فغان آمد پد نیا بشی نه کز
  گرگفت بــا خـــــود، آن نــگــار جلوهخــود مي راز
 بــیــرون فــتــاد، ایــن داستان آمد پــدیــد  او راز

 (گر=خداوندنــگــار جلوه) 
 جالل یجمال خود مقابل کرد اسما با
  دیآمد پد انیآن طرف غالب شد از آن سو ع 
 (خداوند ، آن طرف=جمال  یاول اشاره به دو جلوه  تیب)

  تــا اعــیــان ثابت را ِز علم آرد بــه عـیــن خواست
 كــران آمــد پــدیــد اســمــا و نــعوت بــيو  ذات

 تا خود را به خود بنماید او، زان سان كه هست خواست
 مــظــهـر جامع، چـــو انسان در جهان آمــد پــدیــد  

 : حافظ دگاهیازد
  چه یعنی یاپرده برانداخته ناگهان
 چه  یعنی یااز خانه برون تاخته مست

 (و پرده برداشتن از جمال خود نشیخداوند در آفر یاشاره به تجل) 
  بیدر دست صبا گوش به فرمان رق زلف

 چه  یعن ی یابا همه درساخته  نیچن نیا
 (=جمال خداوندبیرق) 

  یاشده انیو منظور گدا یخوبان شاه
  چه یعنی یامرتبه نشناخته نیا قدر

 ("یو نف ذاتیمنم ب =اشاره به مصرع: "من نه اثباتم ،انیگدا)
  مشغول یکس از مهره مهر تو به نقش  هر

 چه  یعنی یابا همه کج باخته عاقبت
 (: "خواست تا پنهان بماند..." از شعر قبل تیدارد با ب ییمصرع اول قرابت معنا) 

 : یجام دنیشیاند نیازکلک 
  نشان بود یب یآن خلوت که هست در
 عالم نهان بود ،یستیبه کنج ن 
  دور ییبود از نقش دو یوجود 
  دور ییو تو  ییما  یزگفتگو 

 انه یدرم شیرو نهیبا آئ نه
  دست شانه دهیزلفش را کش نه
  ساخت یم شیبا خو یدلبر ینوا

 باخت  یم شیبا خو یعاشق قمار
  ستییزآنجا که حکم خوبرو یول 

  ستیخوبرو را تنگ خوئ  زپرده
  ندارد یتاب مستور چهریپر
 سر از روزن برآرد یدر بند چو

  تقدس میز اقل مهیزد خ برون
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 کرد در آفاق و انفس یتجل 
  ییبنمود رو یا نهیبه هر آئ 
 ییگفتگو یز هر جا خاست از و 

... 
 .ستی}هنر{ ن یزیزن ست یشعربرا

 فرهنگ بودند؟....چرا....؟  یوبنامتمدن  نینامردان چن نیا چرا
 یبنام هنرشعر، سده ها، آن شعرهارا خواندند وخواندند وتاهنوز م یوفاقد گوهر النهیاشعاررذ نیابلِه چن وخوانندگان
 آورند؟ یخاموش وخاموش اندوخـَم به ابرونم شهیوهم  شهیخوانند وهم

 ....کنند؟ ینم یادیهنران  یب نی}}رذالت!{{ اواز
 نیا یستگ ی ناشاو یاز ناخجستگ  اتیادب خیوتار خیکتاب وابسته بتار  چیدره

 .داده نشده است یاد ب وبد اخالق تذکر یفرهنگ وب  یشاعران ب نیا نیننگ یشعرها
 .وجودندا رد ی ، درلسان پارس ،دراساسیبراهن یونقد شعر بجز طالدر مِس رضا یادب ونقد
 :ام افتهیراه حل را  نیا شتنیخو یبرا من

سازم.   ینم ع«««ی خودرا »»» ضا زیخوانم واوقات عز ینم گریشاعران نام برده شده درباالرا سالهاست د شعر
 .( ساخته امزهیپاک . کتابخانه را ) ستیشان سال هاست در کتابخانه کوچکم ن یکتاب ها

 .رمیپذ ینمشناسم و ینم یندارم و آنان را سزاوار اعتبارفرهنگ  یشاعران ارادت واحتر ام ادب نیا یا وبر
 نی،شتاینگوی[ چون همیخردمندانه ]خامه بدستان ادب یهنر ی))) سوته به دستان((( نبشته ها نیشعر فاقدهنرا یبجا

  یرا م شانیچون ا یگر یوخامه بدستان د ارمارکیمار شیسارتر،کامو،ار ،یوفسک یس،داستا یکازانتزاک کوسی بک، ن
 .دارد ییبها  یمعنا وچ یوُرمان چ تاندانم شعروداس یآموزم وم یم یزیوچ دهمیخوانم ووقتم را هدرنم

 :گرید یی نمونه
 ر،یبوده سختگ  یشاعر یگنجو ی،خاقانیپارس اتیادب خیدرکتب تار ت«ینقل وقصه وحکا یعنی تیاستناد » روا به

 . نیخودپسند ، متشرع و متعصب در د
 :سدی نو ی هنر[ را م دگاهِ ینظم ]ونه شعرازد نیپس از تولد دخترش ا 

 چه نقصان ؟گر جفت من بزاد کنون مرا
 دختر؟ یک یچشم زخم هزاران پسر  به
 سان برادران دارد  ن یکه از یدختر که

 کشور  یدهرش خوانند و بانو عروس
 باشد بهشت را خاتون ردیبم اگر
 را خواهر حیمس بدی بماند ز وگر

 ،خداش مرگ دهاد  نسانیهست بد اگرچه
 تری گور بهتر داماد و دفن اول که

 دیزا  یبه زادن دختر چه خرم مرا
 از مادر یاش مادر من هم نزاد که
. 

 :باشد یم نیهمانندش، چن  یولندغران ادب ، یلندهورادب نیپنداشِت مِن نگارنده درموردا اکنون
 .مستهجن کرده نخواندنش برتروبهتر اوهءی نیا ازخواندن

 کنمیم یاددهانی انیودرپا
 : رامونیخ درپ13۹۹خ تا13۵۷چون او، ازثور یگرید سندگانیونو ابیرهنوردزر اعظم

 هاانداختنیخاد/اگسا/کام وشکنجه کردن وکشتارآنان ودرچقر یافغانستان ازسو گنهانیکردن ب ی.بندکی
  یاجسادزخم

 آنان وکشتار انسانها  یها یوسگ جنگ  نیوچوروچپاول طالبان ومجاهد یوماد ی. فسادمعنودو
 باشندگان افغانستان  یهایومهاجرتها ودربدر های. آواره گسه

 حرف حتا ننوشتند. مگر دربارهء  کیپرگراف و کی
 ی دخترهند رقص

 یشاه داماد ارزگان دنیپوش یینکتا 
 پالوان مراد یبزکش
 کاکه ها یهایگ کاکه

 نسخ نیاز ییها وسوژه
 را ادا نمودند!!.  ات یدرحلق خموِش مردم انداختند وحق ادب یشماریب یها داستان
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